FICHE II : Vrijwilligers-security

Voor het uitoefenen van bewakingsactiviteiten dient de gebruiker gebruik te maken van een erkende
bewakingsfirma.
Voor bepaalde bewakingsactiviteiten geldt er een UITZONDERSREGELING, namelijk dat er beroep kan
worden gedaan op eigen vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten, hierna genoemd
“vrijwilligers-security”.
Onder deze bewakingsactiviteiten vallen1:
•
•

Bewaking van goederen = statische bewaking van roerende en onroerende goederen.
Persoonscontrole op evenementen = controle en toezicht op het publiek met het oog op het
verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement. Hieronder valt onder meer:
o De visuele controle van de inhoud van de bagage
o Iemand de toegang verhinderen
o Controle van toegang tot bepaalde zones vanuit veiligheidsoogpunt
o Plaatsnemen aan nooduitgangen om te verhinderen dat personen langs deze weg zouden
binnenkomen
o ...

Vrijwilligers-security kan worden gebruikt onder volgende voorwaarden:
a) Wat betreft de organisator
• De organisator is een vereniging (VZW of feitelijke vereniging).
• De vereniging streeft geen winstoogmerk na en streeft een ander doel na dan het organiseren
van evenementen.
• Deze voorwaarden worden beoordeeld door FOD Binnenlandse Zaken en de burgemeester op
advies van politie.
b) Wat betreft de vrijwilliger-security zelf:
• Is een effectief lid van de vereniging of heeft een effectieve/aanwijsbare band met de
vereniging.
• Is minimum 18 jaar.
• De vrijwilliger ontvangt geen enkele vorm van betaling ontvangen2.
• De vrijwilliger oefent de bewakingstaak sporadisch uit (maximum 4 x per jaar).

1

Voor meer informatie zie: https://www.besafe.be/sites/default/files/201803/omzendbrief_29maart2018_spv07_private_bewaking_bij_festivals_en_evenementen.pdf
2
Een kostencompensatie (bvb. vrijwilligersvergoeding) of catering/maaltijd worden niet aanzien als een
vergoeding.

•

De burgermeester verleent zijn toestemming op advies van de korpschef van de politie (zie
hieronder).

LET WEL:
•

Slechts bepaalde bewakingsactiviteiten kunnen onder voorgaande voorwaarden uitgevoerd
worden door vrijwilligers-security (zie hierboven), de overige bewakingsactiviteiten dienen
steeds door een bewakingsfirma te worden uitgeoefend.
Het is mogelijk om vrijwilligers-security te combineren met het gebruik van een erkende
bewakingsfirma. Dit kan door voor specifieke bewakingsactiviteiten een beroep te doen op
security-vrijwilligers en voor de andere bewakingstaken op een vergunde
bewakingsonderneming anderzijds.

•

Handelingen die geen bewakingsactiviteit uitmaken kunnen gewoon door vrijwilligers worden
uitgeoefend zonder dat zij het statuut van vrijwilliger-security dienen te verkrijgen, zoals:
o Toegangsbewijscontrole (wisselen van tickets naar een toegangsbandje, het zetten van
een stempel,
o Het publiek informeren of doorverwijzen naar de juiste doorgang of toegang.
Voor deze taken is geen vergunning voor evenementenbewaking vereist. Let wel, alle
andere handelingen met het oog op het garanderen van de veiligheid zijn wel
bewakingsactiviteiten.

•

Op basis van de analyse van het aangevraagde evenement kan het gebruik van een erkende
bewakingsonderneming worden opgelegd. Deze beoordeling wordt in functie van een
risicoanalyse door de lokale politie gemaakt. Concreet betekent dit dat er een verplichting kan
zijn tot het inzetten van een erkende bewakingsfirma ook al voldoet men aan alle voormelde
voorwaarden om vrijwilligers te mogen inzetten. Dit kan bvb. bij grootschalige events,
bepaalde doelgroepen, bepaalde (risico) activiteiten…
Indien je voor de eerste maal een evenement organiseert, neem je best tijdig contact op met
de evenementencel van de gemeente (Tel.: 050 630 414, evenementen@knokke-heist.be )
voor overleg.

Wanneer de organisator een bewakingsfirma of vrijwilligers-security wenst in te schakelen dan dient
de organisator het aanvraagformulier* in te dienen, met vermelding van:
•
•

De identiteit van de verantwoordelijke persoenen voor het evenement, die minstens 21 jaar
zijn, en die ook verklaren aanwezig te zijn tijdens de activiteit
De gegevens van:
o Bewakingsfirma
o De vrijwilliger-security

https://jeugdclubtverzet.be/wp-content/uploads/2022/05/modelformulier-toestemming-vrijwilligerssecuritygemeente.pdf

•

Deze lijst moet ten laatste 2 weken voor de activiteit doorgegeven worden door de
gebruiker/organisator aan:
o De politie (PZ.DKH.HHOO@police.belgium.eu & spvcontrole@ibz.fgov.be)
o Aan de Jeugdclub info@jeugdclubtverzet.be
De gebruiker wordt echter aangeraden om meer dan 2 weken voor de activiteit het
aanvraagformulier in te dienen en dit bij voorkeur zo vroeg mogelijk, teneinde te vermijden
niet tijdig antwoord te krijgen.

